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Eigenaar: Boerderij in de kijker 

Doelgroep: Groep 7 en 8  

Onderwerpen SLO-themalijn voeding:    6 voedselproductie en bewerking  

9 voedsel kopen 

Doelen 

• De leerlingen weten wat er nodig is voor melkproductie op een melkveehouderij: Koeien zijn 
zoogdieren. Ze moeten eerst een kalfje krijgen voordat ze melk geven. Voor een goede melkproductie 

hebben ze voldoende water en voer nodig. Om de melkproductie op gang te houden moet de boer ze 

blijven melken. 

• De leerlingen weten dat verschillende soorten melk afkomstig zijn van verschillende typen 

melkveehouderijen, bijvoorbeeld met of zonder weidegang. 

• De leerlingen kennen het verschil tussen een feit en een mening. 
• De leerlingen kunnen kritische vragen bedenken over diverse aspecten van melkproductie en de 
melkveehouderij. 

• De leerlingen kunnen zelfstandig onderzoek doen naar verschillende aspecten op de 

melkveehouderij 

• De leerlingen kunnen hun eigen mening vormen over diverse aspecten van de melkveehouderij (o.a. 
veevoer, mest en kringloop, welzijn, natuur) en ze kunnen deze verwoorden in een tekst. 

• De leerlingen kunnen een informatieve en aantrekkelijke tekstschrijven over één of meerdere 

aspecten van de melkveehouderij. 

 

Soort activiteit: Excursie 

Periode: Hele jaar 

Locatie: Klaslokaal en boerderij aangesloten bij Boerderij in de kijker 

 

Omschrijving 

Check jij wel eens je melkpak? is de centrale vraag die aan de leerlingen gesteld wordt. Klopt het wat 

er op een melkpak staat met de boerderij waar het vandaan komt? Dat onderzoeken de leerlingen bij 

deze drie lessen. Allereerst leren zij over wat er op een melkpak staat en of dit een feit of een mening 

is. En daarvoor heb je meer kennis nodig! Deze kennis kun je opzoeken en onderzoeken op de 

boerderij. Dat gaan de leerlingen daadwerkelijk doen. Zij kunnen niets alles onderzoeken, maar nemen 

twee aspecten van de boerderij en zij werken dit uit, voordat zij naar de boerderij gaan. De boer(in) 

laat hen de boerderij zien, de leerlingen zoeken antwoorden op de boerderij op hun vragen en tot slot 

kan de boer(in) de nog niet beantwoorde vragen beantwoorden. Op school schrijven de leerlingen 

nieuwe teksten, maken illustraties voor hun eigen melkpak. En wie komt er dan in aanmerking voor 

een Award voor het beste melkpak? 

 

Specifieke kenmerken niet van toepassing voldoende  goed 

Waardeontwikkeling  x  

Keuzes maken  x   

Betrokkenheid   x 

Handelingsperspectief   x 

Ervaring   x 

 

Contactpersoon: Nicolien Peek 

Wil je het product inzien of heb je interesse om het product over te nemen? Neem contact op via 

info@boerderijindekijker.nl of 030 - 6567407. 

    1. Check je melkpak 
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